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• Tỷ trọng:                   1,35 - 1,55 g/cm3

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

        

Hiệu đính: 08 (08/09/2020)

1cm

1cm

GPS® POLYURETHANE RS - UV

STT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị Giá trị Phương pháp thử
1 Cường độ chịu kéo Mpa ≥ 1,5 ASTM D412/DIN 52455
2  Độ giãn dài tới đứt %

4 Độ bám dính lên bề mặt
 bê tông 30 Mpa

Mpa ≥ 1,2 ASTM D 7234

5 Thời gian bám dính là 1,4 giờ
 bê tông 30 Mpa

Sơn phủ gốc Polyurethane một thành phần, lộ thiên 

• Định mức:                1,4 ÷ 1,6 kg/m2/ 2 lớp cho độ dày 1mm

MÔ TẢ
GPS® Polyurethane RS - UV là kết quả của phản ứng hóa học giữa Polyether polyol +
Isocyanate và một số chất xúc tác khác. Hợp chất tạo màng dựa trên nguyên lý hấp thụ thành 
phần nước trong không khí, không bao gồm bất cứ hàm lượng keo tạo màng nào. Màng chống 
thấm sau khi đóng rắn có cường độ kéo giãn cao, khả năng chịu nước.
ƯU ĐIỂM
• Không chứa nhựa than đá ( hắc- ín) hay hợp chất nhựa đường hóa học.
• Thi công đơn giản, an toàn, là hợp chất một thành phần dùng trực tiếp không cần pha trộn 
thêm bất cứ chất nào.
• Sản phẩm có tính năng chống lão hóa, chịu nhiệt tốt, chống kiềm axit và có cường độ cao.
• Có tính năng tự làm lành và phục hồi bề mặt đứt đoạn.
• Cường độ bám dính cao, phạm vi sử dụng rộng rãi trên nhiều loại bề mặt như: Bê tông, xi 
măng, kính, gỗ,...
• Có thể thi công trực tiếp trên bề mặt ẩm và khô  (nên để bề mặt khô ráo để đạt hiệu quả 
tốt nhất).
• Có khả năng kháng UV cực tốt
ỨNG DỤNG
GPS® Polyurethane RS - UV được sử dụng chống thấm cho các hạng mục sau:
• Chống thấm cho phòng tắm.
• Chống thấm nhà bếp.
• Chống thấm cho ban công, mái.
• Vườn trồng cây.
• Hồ chứa nước.
• Khu vực phụ trợ khác,...
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Dạng:            Lỏng
• Màu sắc:           Đỏ, Xanh, Xám
• Đóng gói:           22 kg/thùng
• Thời hạn sử dụng:  Tối thiểu 12 tháng nếu được lưu trữ đúng cách, trong thùng chưa mở.

≥ 500 ASTM D412/DIN 52456
3 Độ cứng Shore A % ≥ 55 ASTM D 2240
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GPS VIỆT NAM
Văn phòng: 64/54 Lê Quang Đạo   -   Nam Từ Liêm   -   Hà Nội
Điện thoại: 0243.661.4999 - Fax: 0243.662.4999 - Hotline: 0962.598.999
Email: hotmail@gpsvietnam.vn       -       Website: Gpsvietnam.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt:
• Bề mặt phải bằng phẳng, không lẫn các tạp chất bụi bẩn, dầu mỡ. Độ ẩm tối đa của bề mặt
không được lớn hơn 5%. Đối với bề mặt bê tông, yêu cầu cường độ nén tối thiểu là 25 Mpa,
bề mặt bê tông phải rắn chắc không có lỗ rỗng, không lẫn tạp chất bụi bẩn dầu mỡ. Tất cả 
các loại tạp chất phải được loại bỏ bằng các biện pháp cơ học thích hợp.
Thi công:
• Điều kiện khí hậu thi công lý tưởng: không thấp hơn 5℃ và không cao hơn 35℃, tránh thi
công khi trời mưa và giông bão.
• Lớp kết nối: Trước khi quét lớp chống thấm GPS® Polyurethane RS - UV ta thi công một 
lớp GPS® Primer PU kết nối để tăng độ bám dính của màng chống thấm.
• Quét lớp 1: Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng, dùng rulo hoặc chổi quét, quét đều lên
trên toàn bộ bề mặt chống thấm. Đợi sau khi khô bề mặt khoảng 12 - 18 giờ thì tiến hành thi
công lớp 2. Tại những vị trí góc cạnh nên được gia cường thêm lưới thủy tinh để tăng cường
khả năng chịu xé cho màng chống thấm.
• Quét lớp 2: Sau thi thi công xong lớp thứ nhất ta tiến hành thi công lớp thứ 2 vuông góc 
với lớp thứ nhất để đảm bảo lớp chống thấm phủ đều trên toàn bộ bề mặt, không để lại những 
lỗ rỗng. Có thể thi công 2-3 lớp tùy theo yêu cầu thực tế.
• Sản phẩm đã mở phải được bảo quản đậy kín
• Thi công lớp vữa bảo vệ bề mặt để tránh tia cực tím
SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
• Lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp
• Rửa sạch tay và dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.
• Sản phẩm có thể gây dị ứng, khi thi công cần đeo găng tay, bảo hộ để trách tiếp xúc trực tiếp 
với da. Nếu sản phẩm văng vào mắt thì phải rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
Ghi chú:  
• Thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của 
chúng tôi. Trong ứng dụng thực tế, người sử dụng nên tham vấn trực tiếp kỹ thuật GPS để 
đảm bảo chất lượng tốt nhất.  
• Công ty cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách 
nhiệm giám sát việc sử dụng sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật 
mới nhất của sản phẩm.


